"Openlucht" Gastronomie
Creëer meer ruimte!
Perfecte zon- en regenwering en de oplossing
voor het rookverbod in de horeca.
Welke horeca-ondernemer kent dit probleem
niet? Uw terrasbezetting wordt voornamelijk
bepaald door de weersomstandigheden.
Net wanneer het even droog is, en het terras
weer druk bezet, verschijnen er weer donkere
wolken en druppelt uw rendement weg.
STOBAG heeft diverse oplossingen die
beschermen tegen de zon, wind, regen en zelfs
bij sneeuw. Bijvoorbeeld het weerbestendige
glasdaksysteem "TERRADO"
Dankzij het geïntegreerde glas biedt het vele
voordelen en extra ruimte voor nóg meer gasten.
Wanneer het even regent in de zomer blijven de
gasten op het terras, wanneer het te warm wordt
zorgt de (optionele) geïntegreerde zonwering voor
een aangenaam klimaat.
De (optionele) verlichting en verwarming dragen
bij aan een nog langere bezetting van het terras
en dus meer rendement.
U vindt meer informatie bij uw regionale STOBAG
dealer of kijk op internet: www.stobag.com

▲ ▼ ALFRESCO P4000

De Zwitserse
oplossing voor
het rookverbod

Oplossingen op maat voor het rookverbod.
Biedt uw gasten een beschermende atmosfeer.

▼ BOXMOBIL OS6000

"Openlucht" Gastronomie
Creëer meer ruimte!
Bescherming tegen

Product
TERRADO GP5100
TERRADO GP5200
TERRADO GP5300
MIRANDA P8000
ALFRESCO P4000
PERGOLINO P3000
OMBRAMOBIL OS4000
BOXMOBIL OS6000
RESOBOX BX8000
JUMBO S2160/2
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van de constructie en montagemogelijkheden.

Wijzigingen onder voorbehoud zonder voorafgaande
kennisgeving.
Belangrijk: afhankelijk van het land of de regio, kunnen de
technische details, de reikwijdte van de levering, ontwerp
en beschikbaarheid afwijken van de specificaties in dit
document.

▲ RESOBOX BX8000
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▲ PERGOLINO P3000

▲ JUMBO S2160/2

▼ TERRADO GP5100

▼ MIRANDA P8000

Voorbeeld:

TERRADO GP5100
breedte 700 cm x diepte 500 cm =
35 m2 extra oppervlakte!

Nieuw!
Verkoop en installatie uitsluitend door de vakhandel.

300

TERRADO GP5200 / GP5
Diepte tot 600 cm

